ร่างกาหนดการ ประชุมปฏิบตั กิ าร การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ ไขปัญหาเหล้ า บุหรี่ ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑ ด้ วยคาพ่อสอน
และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ครูดีไม่มีอบายมุขประจาปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๐
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๐
วันเสาร์ ท่ ี ๗ มกราคม ๒๕๖๐
๘.๐๐-๘.๓๐น.
๘.๓๐-๘.๙.๐๐น.

ลงทะเบียน
ต้ อนรับ/ชี ้แจง และพิธีเปิ ดประชุมปฏิบตั ิการ การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่
ระดับชาติครัง้ ที่ ๑ ด้ วยคาพ่อสอน
๙.๐๐-๑๒.๐๐น.
ประชุมปฏิบตั ิการ
- คาพ่อสอน “ให้ ครูรักเด็ก ให้ เด็กรักครูฯ “ ทาได้ อย่างไร แก้ ปัญหาเหล้ า บุหรี่ ได้ อย่างไร
โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล (อาจารย์ผ้ สู อนระดับปริ ญญาเอกคณะคุรุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตังโรงเรี
้
ยนอมาตยกุล )
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐น.
ประชุมปฏิบตั ิการคาพ่อสอน “ให้ ครูรักเด็ก ให้ เด็กรักครูฯ ทาได้ อย่างไร แก้ ปัญหาเหล้ า
บุหรี่ ได้ อย่างไร โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล (ต่อ) สรุปการเรี ยนรู้
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.
รับประทานอาหาร
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.
ปาฏิหาริ ย์แห่งการฟัง /กลับที่พกั
วันอาทิตย์ ท่ ี ๘ มกราคม ๒๕๖๐
๘.๓๐-๘.๔๐น.
เตรี ยมความพร้ อม /กระบวนการทาแผนขับเคลือ่ นเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหา
เหล้ าบุหรี่ ระดับชาติ ผ่านโรงเรี ยนคาพ่อสอน สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้ า
อยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐” โดยอาจารย์สรุ พล ธรรมร่มดี (สถาบัน
อาศรมศิลป์ )
๘.๔๐-๙.๑๐น.
ทาความรู้จกั / ทาไมต้ องมาอยูท่ นี่ ี่ในวันนี ้
๙.๑๐-๓๐น.
ทาไมต้ อง “มหกรรมการศึกษาเพือ่ ป้องกันแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ ระดับชาติ ด้ วยคาพ่อสอน”
โดย ดร.นพ.บัณฑิตย์ ศรไพศาล (รองผู้จดั การสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ)
๙.๐๐-๙.๒๐.น.
ปณิธานของ “โรงเรียนคาพ่อสอน”
๙.๒๐-๑๒.๐๐น.
-ประชุมปฏิบตั ิการ“โรงเรี ยนคาพ่อสอน” ช่วยป้องกันแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ ในนักเรี ยน ครอบครัว
ชุมชนได้ อย่างไร บทเรี ยนจาก เครื อข่ายโรงเรียนคาพ่อ (แบ่งกลุม่ ย่อย)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๓.๑๐น.
เตรี ยมความพร้ อมก่อนการเรี ยนรู้
๑๓.๑๐-๑๔.๓๐น.
รวมพลังทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลือ่ นโรงเรี ยนคาพ่อสอน” เพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหาเหล้ าบุหรี่
ระดับชาติ ผ่านโรงเรี ยนคาพ่อสอน สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น.
นาเสนอแผนฯ ในกลุม่ ย่อย
๑๕.๓๐-๑๕.๔๕น.
พัก
๑๕.๔๕-๑๖.๓๐น.
สรุปรวมแผนปฏิบตั ิการฯ เพื่อเตรียมแถลงข่าววันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐น.
ร่วมตังจิ
้ ตน้ อมนาคาพ่อสอนสูภ่ าคปฏิบตั ิเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ อบายมุขให้ บ้านเมือง
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.
ซ้ อมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๖)ร.ร.ดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐
๑/๒

วันจันทร์ ท่ ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐
๗.๐๐-๗.๓๐น.
ลงทะเบียน
๗.๓๐-๘.๐๐น.
ธรรมะสำหรับครูดีไม่มีอบำยมุข/ใส่บำตรสร้ำงนิสัยกำรแบ่งปัน
๘.๐๐- ๘.๕๐น.
เสวนำ “ครูดไี ม่มีอบายมุข กับการศึกษาจะสานต่อคาพ่อสอนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า
บุหรี่ระดับชาติความท้าทายการจัดการศึกษาไทย”
โดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข (รองผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ)
นำยปัญญำ ปุฬิเวคินทร์ (ผู้อำนวยกำรศูนย์ภมู ิรักษ์ธรรมชำติและครูดไี ม่มีอบำยมุขของแผ่นดินรุ่นที่๕)
เภสัชกรสงกรำนต์ ภำคโชคดี (ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ) นำยเดชำ ศิรภิ ัทร
(ประธำนมูลนิธิข้ำวขวัญ/ครูดไี ม่มอี บำยมุขของแผ่นดินรุ่นที่ ๖)
ดำเนินรำยกำรโดยนำยธีระ วัชรปรำณี (ผู้จัดกำรสำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ)
๘.๕๐ - ๙.๑๐น.
แบ่งปันควำมรู้สึกครูดไี ม่มีอบำยมุขรุ่น ๖ โดยตัวแทนครูดีไม่มีอบำยมุข รุ่น ๖ (๔ ภำค)
๙.๑๐ – ๙.๕๐น.
บทเพลงจำกจอมยุทธขลุย่ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ครูดไี ม่มีอบำยมุข ของแผ่นดินเนื่องในวันครู
แห่งชำติประจำปี ๒๕๕๘
๙.๕๐- ๑๐.๒๐น.
แบ่งปันควำมรู้สึกของตัวแทน “โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข รุ่นที่ ๑ เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช
๒๕๖๐
๑๐.๒๐- ๑๐.๔๐น.
แถลงข่ำว รวมพลังขับเคลือ่ นการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ ไขปั ญหาเหล้ า บุหรี่ ระดับชาติ
ผ่านโรงเรี ยนคาพ่อสอน สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๑๐.๓๐.-๑๐.๔๐น.
ผู้แทนครูดไี ม่มีอบำยมุขรุ่น ๕ กล่ำวรำยงำนความเป็ นมาโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (นายการุณ สุวรรณประดิษฐ์ ) ประธำนในพิธี
๑๐.๔๕-๑๑.๑๐น.
ประธานพิธีมอบโล่ครูดีไม่มีอบายมุข(นายการุณ สุวรรณประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน) กล่าวให้ กาลังใจ และให้ โอวาท“ทาไมครูดีต้องไม่ มอี บายมุข” แก่
ผู้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรี ยนดีไม่มีอบายมุขประจาปี พทุ ธศักราช๒๕๖๐
๑๑.๑๐-๑๑.๑๕น.
ประธำนครูดีไม่มีอบำยมุข รุ่นที่ ๕ นำผู้รับโล่ฯ ตั้งสัจจะอธิษฐำนกล่ำวปฏิญำณตน เป็นครูดไี ม่มี
อบำยมุข และโรงเรี ยนดีไม่มีอบายมุขเพื่ออนาคตของประเทศไทย
๑๑.๑๕- ๑๒.๓๐น.
มอบโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูดไี ม่มีอบำยมุขของแผ่นดิน และครูดีไม่มีอบำยมุข รุ่นที่ ๖
ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐ (นำยเดชำ ศิรภิ ัทร /ประธำนมูลนิธิข้ำวขวัญ) โดยนำยกำรุณ
สกุลประดิษฐ์ (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน )
๑๑.๑๐-๑๑.๑๕น.
ประธำนครูดีไม่มีอบำยมุข รุ่นที่ ๕ นำผู้รับโล่ฯ ตั้งสัจจะอธิษฐำนกล่ำวปฏิญำณตน เป็นครูดไี ม่มี
อบำยมุขเพื่ออนาคตของประเทศไทย
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐น.
พิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคณ
ุ ครูดไี ม่มีอบำยมุข ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๙ โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน(นายการุณ สุวรรณประดิษฐ์ ) เป็ นผู้มอบ
ถ่ายรูปหมู่ /ร้ องเพลงความฝันอันสูงสุดร่วมกัน
-----------------------------------------------------------------------------------

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อควำมเหมำะสม
๒/๒

